
לגברים! לא לגברים! לא לגברים! לא לגברים! לא

בישולים
 מתכון, לו שהתפנצ׳ר מי כל

 לו שיש מי כל למה, לדעת ורוצה
 — כמה על תשומה ורוצה הושיוה,

 למערכת, לכתוכ כזאת מוזמן
טלפון. מיספר ולציין מרור, ככתב

 לו ויש ידו, את שכר הבשלן
מוב תשובה לתיאוריה. פנאי המון
לכולם. טחת

ט טנ קטן פ
 תוצרה־ מיונז למה להסביר צריך לא

 צריך הקנוי. מזה אלף פי טעים עצמית
 צריך, שכן מה לבד. מבינים ואז לטעום,

 בהכנה, הצפויים הכישלונות את לצמצם זה
 בכדי :הבא הקטן הפטנט נולד זו ולמטרה

 בוחשים פעם, אף תיתפרק לא שהמיונית
 מקולף, נקי, אדמה תפוח חצי בעזרת אותה
 התפוח של העמילן מזלג. בתוך תקוע

פירוק. מפני המיונז על כנראה, שומר,

פמם עיצוב

- ב״ח צימחיית
גונגל אינסטנט

שבים רגע חו

ה ל צ ה
 היא ועמידה יפה כמה חשוב זה אין

יוצ הקוסמטיקאית ספת מעל התיסרוקת,
 מונגולואיד. של בתיסרוקת כולן אות

 כהכנה השיער את המהדקות התחבושות
 ומפל הנלהב השמנוני העיסוי לניתוח,
 ורוצחים יחדיו חוברים אלה כל — האדים

 גודל את עיכלתי לא פעם אף השיער. את
אשר חברתי, את שפגשתי עד המיטרד,

 יהודים לשכנע מנסה אני החיים ״כל
 חרסינה במקום לסלון, בצימחייה להשקיע

 אנשים מצליח. לא אני אבל לבית־שימוש,
 מתוך שלהם, בתחת להשקיע מעדיפים

 תמיד לברוח נאלצו בגיטו, תראי, הרגל.
 ואזות לסחוב למקום. ממקום הרכוש עם
 יהלומים, קנו הם אז מסובך, היה זה

 פשוט זאת זה. וזהו לישבן. אותם ודחפו
 כל עם סווינגר כץ, ירח נאום מסורת.״

 צימחייה — לואסוז חברת בעל הכוח,
 לצטט. מותר אם שאלתי מים. בתרבות

 אז שידעו!״ תיכתבי! ז יש מה ״בטח!
כתבתי.

 של מהקינות כך כל להתרשם צורך אין
 של הצעיר המנכ״ל ארנון, מאיר הבום.
 המים ממולאי עציציו את מחדיר זו, חברה

 בארץ פושטים והם המדינה, רחבי לכל
 בארצות־הברית קוצים. בשדה כדליקה
 יתפוס זה לבטח מגיפה. כמו תפס העניין

 כל השלובים. הכלים חוק לפי כאן גם
 יותר לדאוג צריך שלא בכך הוא הפטנט

 מד תקוע עציץ בכל לטיפול. או להשקיה
 מוסיפים שבועות בכמה ופעם פשוט, מים

 אפשר שבדיזנגוף, ,פרג בבית מי־ברז.
 צומח ופראי מפואר ג׳ונגל איזה לראות
זאת. בשיטה

ת אופנת תו ! — הפי ק ו י

 המהולים מיוחדים דשנים על גדל הצמח
חוד בשלושה פעם אותם מוסיפים במים.
אחרי זאת כל הטיפול. הוראות לפי שים,

נודדים לצמחים שיטה

המדליות פינת

גוניות מפיקים
)

 ו־ פעם, אותי תפסה חביבה יעכנעלה
 שעתיים. במשך הראש את לי ניפחה
 כל דרך מפרך במסע איתי שעברה אחרי

ה הכוחות מערך את וסקרה לידותיה,
 עברה גיסותיה, לבין שבינה אסטרטגיים

 המישפחה מחלות כל של מפורט לתיאור
 בלי כבר הייתי זה בשלב המגעילות.

 זה היה התעוררתי. בגופיות בערך הכרה.
 מאוד לבן סמרטוט לי דחפה שהיא אחרי

 עיני במו שאתרשם בכדי לאף, מתחת
 לא מעולם שלה. הגופיות לבנות כמה

 משהו זה גברים. אצל גופיות חיבבתי
 עם סנדלים למחלקת השייך אנטי־סקס,

 פיג׳אמה עם השינה למדור או גרביים,
 אל כשנימלטתי יותר, מאוחר פסים. עם

 עצמה! על חוזרת הסצנה היתה החופש,
 ההיא על לחברות תלאותי את מתנה אני

 איך הלידות, היו איך במוח, לי שזיבלה
 — ואלו לבנות, הגופיות ואיך המחלות,

 אותי מפסיקות — בלי-יוצא־מן־הכלל כולן
 חסרת־ בלהיטות ושואלות זו, בנקודה
 איך?״ באמת ״איך? בושה:

 וקיבלתי מהחיים, שעתיים עוד לי הרסתי
המירשם. את

הכיוו מכל אצלה קופצים כתיקונם בימים
 בריאות משפריצי ארוכים, תלתלים נים

 — הולכת ראיתיה אחד בוקר וסקס.
 הקירות, עם מתמזגת מהעולם, מתחבאת

 שערה לעץ. מעץ מוזרות קפנדריות ועושה
 בכבודו אלוהים כאילו ושטוח, דבוק היה

 בגמר בפדחת, קרש עם לה הרביץ ובעצמו
 לי דיגדג שלה הסתור המראה העבודה.
בדימיון.

 ליגלגתי מאמאל׳ה?״ טוב היה ״אהה!
בדיחות. בעניין היתה לא היא אבל בכיף,

 כימעט לי!״ עשתה שהיא מה ״תראי
 עוד לה נותרו המספרה שעד כיוון בכתה,

שיח. מכל ערומים מטר מאתיים
 שלא עד פשוט, כך כל הפטנט ובכן,

יעיל, מאוד הדבר הסבל. בל למה ברור

 יותר גופיה ללבוש אסור כל, קודם
 הכביסה שלפני בלילה פם־וחצי״. ״מפם,

 מים עם הכיור בתוך הגופיות את משרים
 למחרת כביסה. אבקת של בריאה וכוס

המוק גדול, אמאיל בסיר אותן מרתיחים
 חופן עם אסור), (אלומיניום למטרה דש

 אקונומיקה, של גדולה שפיכה סבון, פתיתי
וחצי! שעה במשך אור, ואבקת

 עץ, כף של ארוכה ידית בעזרת מוציאים
 כזה, טיפול אחרי לייבוש. ותולים שוטפים,

 טשולנט בתור הגופיות את להגיש ניתן
 אחת, בהבדל. ירגיש לא ואיש משובח,
 קראה הבוהק, חולות כל בין יחידה שפוייה

 כל אצלה, מצחוק. והתגלגלה המירשם את
 תמיד מתואם ירקרק־ורוד, בגוון הגופיות

 אבל, הכביסה. שבמכונת השכנים ציבעי עם
 להתגלח, בבוקר קם כשבעלה זאת, לעומת

בכיור. טבועות לבנות נבלות מוצא לא הוא

 שרוצים, מתי השיער את לחפוף ומאפשר
הקוסמטי. לביקור קשר בלי

 כובע מהבית להביא זוכרים ? עושים מה
 בית־ בכל (להשיג המצולם זה כמו פלסטי

 לבד אותו וחובשים הזול) בזיל מרקחת
 תחבושות שום לכרוך לא הטיפול. לפני

 הגבול קו את ולהוריד תחתיו, מהדקות
 להגן בכדי המצח, על אחד סנטימטר שלו

 האוזניים את להשאיר השערות. שורשי על
זהו. בחוץ.

אוצדבריאות
גלולה בתוך

 לרגע, אף פוסק שאינו כביר בתהליך
 הניש- חשובים מינרלים הקרקע מפסידה

 גיאולוגיות תקופות במשך הים. אל טפים
 מינרליים, אוצרות מיכמני בים הצטברו

 הפיסי- התופעות וכל הטבע, איתני כשכל
 השייך כל הזה. לתהליך עוזרות קליות,
 אדם של ודמו הים מי בים. נמצא לחיים,

 בים זהה. כמעט כימי הרכב מראים בריא
 כל את מכילים מימיו מחסור. יתכן לא

 של זה אץ־סופי מלאי החיים. יסודות
 לבריאות, רב כה ערך בעלי מינרלים,
 כאשר האצות. בתוך המים מן ניספגים

ברי עושר בולע הוא אצות, האדם אוכל
 זיהו האצות בתוך יתואר. שלא אותי

חיו מינרלים ושלושה כארבעים המדענים
 על מורה בעזרתן הריפוי וניסיון ניים׳

 ובמיחושי לב במחלות דרסטיות הטבות
 למהלך בעזרה בעצמות, שברים באיחוי לב,

 כללית ובבריאות הריון, של ובריא תקין
ומשופרת.

 השפע, בחברות המודרני, העולם בכל
 חסרים במזוננו מחסור. מחלות מאבחנים
 אך באדמה. גם חסרים אלה כי מינרלים,
 אותם. לחפש היכן יודעים אנו לאושרנו,

 לצרוך נטייה מתפתחת העולם בכל ואכן,
 האמריקאים: על לסמוך ניתן ים. מוצרי

ברי־ למען קשה שיעבדו אלה לא הם כי

ה אוצר מ סו ט ה מונ ס מו פ ב

 מטעם בצמח מטפלים שבה ראשונה, שנה
 הסופר- האחריות. שנת במיסגרת החברה,
 בסיס על טיפול לשכור יכולים עצלנים

 והוא הזאת, באליה תקוע גדול קוץ שנתי.
 לי ערך אמנם ירח מר התענוג. מחיר

 כיצד נפעמת אותי שהותיר עלות, תחשיב
 אך להתפרנס, מצליח זאת בכל הברנש

 לירות אלף לכדי מגיעים הסכומים זאת בכל
 הצמחים. פיילת לגודל בהתאם ויותר,
 אלפייה מקלפים לא-כל-כך־מהר יהודים

 ביהוד ,בסלון צימחייה לטובת מהבוכתה
 שמוכנה ברקע, דודה איזו יש אחד כשלכל
 גינת יבול בחינם, קטן עציצל׳ להביא

 צמרת שאדריכלי העובדה גם המירפסת.
 להשתמש מרבים זו, צימחייה על משתגעים

 כמילוי מהעיצוב, בלתי־נפרד כחלק בה
 כאלה, יפות מילים ועוד חללי-מישטחים,

אדיש. הממוצע היהודי את מותירה

 במיפעלי-ענק אצות. לעיסת כדי עד אותם,
 קרקע מתוך האצות את קוצרים חדישים

 האקולוגיה. כללי כל על שמירה תוך הים,
 וכובשים אותן, מיבשים אותן, קוצצים

 קלם בשם קטנה גלולה לצורת אותן
 ליום, מהן שתיים או אחת אשר אל,01ק

 בעיות המון לגוף פותרת סדיר, באופן
 גלולות בארץ גם להשיג ניתן בריאות.

 בתי־המרקחת. וברוב טבע בחנויות אלו,
 לעשות מה ואין מאוד, מסריחות הגלולות

 את לתקוע לא מאשר אולי, חוץ, זה, נגד
לתוכן. האף

קצווי! לבית הבלשן

 חובה אך זו, בצימחייה לטפל צורך אין
 כל שלא אור, של שפע אור, לה לספק

מה המוגנת הישראלית בדירה מצוי כך
 כספית נורת מרכיבים כזה במיקרה שמש.

 מיוחד, אהיל-מרכז־קרניים בתוך מיוחדת
החברה. שמספקת

 על מדוייקים חישובים לי עשה המנכ״ל
 שעות שמונה המואר עציץ, שכל הנייר,
 רק צורך ווט, 160 כספית במנורת רצוף,

הזול. זיל באמת וזה ליום, גרוש שמונים

 ב־ התיישבנו שמש מופז אחד בוקר
 לאילת. מטורפת נהיגה אחרי מיסעדה,

 אך בארוחת״בוקר, להסתפק מכדי רעבים
 נהניתי בצהריים• להתחיל מכדי מוקדם
 לי היתה לא אחת מגרה אבל מאוד,

 לי מפריע שתמיד ענייו וזה מסודרת,
 וזרקתי סדר, בה לעשות נאלצתי לתיאבון.

 המילה את לעברית מתרגמים איך : אתגר
הארוחה. את במדוייק שהגדירה ,131־1111011

 שתמיד קצל׳ה, קפץ \״ הבעיות ״מה
 לזה ״קוראים החופש, בהשפעת מבריק
 בוצריים!״ ארוחת

ן הא גרס. יפה

דניו אודטה


